Zápis z 96. jednání
správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky
Datum, čas a místo konání: 6. 2. 2018, 13:00 hod. v sídle nadace – budova ČEVAK, B. Němcové
12/2, České Budějovice, zasedací místnost č. dv. 311
Přítomni za SR: D. Carda, , , K. Hotový, J. Pindroch, P. Holický, J. Polášek, B. Komínek, J. Štrébl,
J. Gruntorád, pozdní příchod M. Sládek (před bodem 5)
Omluveni: P. Šuleř, F. Lafata, M. Jarolímek
Hosté: J. Vlášek, V. Votřel
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)

Návrh rozpočtu na rok 2018
Problematika financování rozpočtu NJC 2018+
Řádná roční odměna zaměstnancům NJC
Zahájení / ukončení cykloturistické sezóny v Jčk 2018
Různé – veletrhy, Kalendář akcí …

Předseda SR, K. Hotový, přivítal přítomné, konstatoval usnášení schopnost. Ještě před přistoupením
k prvnímu bodu jednání se dotázal přítomných členů SR, zda všichni obdrželi program jednání, podklady
k jednotlivým bodům a zda s takto navrženým programem souhlasí. Po vyslovení souhlasu všemi přítomnými zahájil 96. jednání SRNJC.
1)
Návrh rozpočtu na rok 2018
K. Hotový: podklady jsme všichni obdrželi, jestli tomu dobře rozumím, ČEZ nám na loňský rok
neposkytl žádnou podporu a na rok 2018 rovněž žádný příslib zatím nedal, od Jihočeského kraje
jsme do návrhu dostali oproti loňsku (2 150 000Kč) o jeden milion Kč méně. I v tak omezeném
rozpočtu na rok 2018 je příjmová stránka ve výši cca 2 miliony ku 3 milionům na straně výdejů,
to znamená rozpočtový deficit cca 1 milion Kč?
J. Vlášek: Ano, tak zatím rozpočet stojí. Pro letošní rok jsme schopni jej doplnit z rezerv, ale
raději bych volil cestu zvýšení příjmové stránky pro rok 2018 jednáním s KÚJK. Dosavadní
finanční argumentace kraje a následně i NJC ve směru k městům a obcím se opírala o názor
kraje, že ten přispívá 3 Kč na obyvatele a města by měla tento model podpory rovněž přijmout.
Toto výrazné snížení podpory bude mít i demotivující efekt pro města a obce.
J. Gruntorád: Ono by bylo třeba vědět, jakou cestou k tomuto seškrtání došlo, zda se jednalo o
plošné snižování výdajů při sestavování rozpočtu kraje nebo o konkrétní adresný pokyn a pokud
tak, pak vědět, jak se ten, kdo pokyn dal, orientuje v problematice činnosti NJC. Pokusím se
tento proces ozřejmit.
J. Vlášek: Ony se finance snadno seškrtají, ale cykloturistika je významný segment v CR
Jihočeského kraje a cyklistická infrastruktura našeho kraje a jeho koordinace a propagace patří
k nejlepším v ČR. Stále ještě. Ale vlivem krácení podpory je tato činnost ořezávána, zatímco
ostatní kraje finanční podporu na rozvoj cykloturistiky výrazně navyšují. V našem kraji volíme
cestu pozvolného utlumování činnost NJC a to že tato činnost zanikne si uvědomíme až tehdy,
když to pocítí návštěvníci v terénu a tento důležitý segment VR výrazně oslabí. 19. 2. 2018
proběhne jednání zástupců NJC s hejtmankou Jihočeského kraje, tak by mě zajímal názor vás,
členů SR, jakým směrem se v diskuzi ubírat.
B. Komínek: Jak už bylo řečeno, je třeba znát konkrétní podnět k tomuto kroku a podle toho
určit postup.
K. Hotový: Ano, s tím souhlasím. A jak si v partnerství vedou města?
J. Vlášek: Celá řada měst a obcí zvýšilo podporu na 3 Kč /obyvatele (Prachatice, Strakonice,
Tábor, …1,5 Kč / obyvatel Č. Budějovice), ale jsou města, jako je Písek, která čerpala ze
zdrojů NJC v minulosti milióny a dosud s výjimkou zřizovacího poplatku neposkytlo ani korunu.
Taktéž Č. Krumlov. J. Hradec poskytuje ročně 11 000 Kč, což není ani koruna na obyvatele.
K. Hotový: S tím by měli zástupci zmíněných měst něco dělat, ale je fakt, že úbytek podpory ze
strany kraje a ČEZu to v žádném případě nepokryje. Je pravda, že v řadě případů se kraje
stávají dokonce investorem významných cyklistických tras. Zde by se nabízel krásný model
spolupráce kraje s NJC.
B. Komínek: Mně návrh na zvýšení příspěvku loni neprošel, zkusím to znovu alespoň na
Kč/obyvatel a postupně zvyšovat.

D. Carda: Ani mně to rada neschválila, budeme to předkládat znovu
J. Vlášek: V současné době zpracovávám materiál, v němž budou vytipovány úseky a linie,
které se nabízejí ke spolupráci s krajem na jejich realizaci. V tomto směru bych chtěl
komunikovat se senátorem Kubíkem.
B. Komínek: Odbor dopravy (ing. Klása) již plánoval vytipování úseků a ve spolupráci s NJC
pak určit priority. Tyto aktivity je nutno propojit.
Holický: Příklad ostatních krajů ukazuje, že rozvoj cyklistické infrastruktury s účastí krajů jde
podstatně rychleji, NJC musí kraj přesvědčit a společně vytvořit silnou cykloskupinu za účasti
Odboru dopravy a s podporou či zastřešením některého z radních. Tuto situaci je nutno řešit
systémově.
J.Polášek: Na schůzce s hejtmankou je nutno umět přesvědčit, že tento rozpočet je zcela
krizový, vyčerpá vytvořené rezervy a v dalším roce představuje ukončení NJC. Dokázat vytvořit
jasné a srozumitelné porovnání jednotlivých krajů v podílu na rozvoji cykloturistické
infrastruktury, zdůraznit úroveň cykloznačení v našem kraji, cykloaudity, zmínit cyklogenerel a
nutnost jeho naplnění. Spolupráce s Kubíkem!!!
K. Hotový: Stále vidím silný potenciál ve využití prostředků od SFDI, kde žadatelem může být i
kraj a podpora může činit až 85% nákladů, přičemž může být využita jak na rozvoj, tak na
provoz.
J. Polášek: My musíme umět zdůraznit, že činnost NJC je v zásadě obchodovatelnou činností.
K. Hotový: Nejprve si přepošleme náměty, do konce týdne je zašle ředitel mně, poté je
předáme ke společnému projednání.

Usnesení 1/96: SR NJC schvaluje předložený rozpočet se schodkem 1 milion Kč.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Problematika financování rozpočtu NJC 2018+
Tento bod byl projednán souběžně s projednáváním bodu předchozího
Usnesení 2/96: SR NJC vzala na vědomí

3) Řádná roční odměna zaměstnancům NJC
K. Hotový: Obvyklé hodnotící podklady pro přiznání smluvní roční odměny ve výši dvou platů,
byly zaslány současně s podklady pro jednání. Dávám slovo řediteli NJC k případnému plnění.
Poté ředitel hodnotící podklady přečetl přítomným čelenům SR a doplnil případnými
upřesňujícími komentáři.
K. Hotový: Z předneseného i řečeného vyplývá, že podmínky pro přiznání roční odměny byly
u obou zaměstnanců splněny.
Usnesení 3/96: SR NJC schvaluje přiznání řádné roční odměny dvěma zaměstnancům NJC
v souladu s pracovními smlouvami.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Zahájení / ukončení cykloturistické sezóny v Jčk 2018
J. Vlášek: Po určitých termínových peripetiích jsme se konečně na Písecku domluvili
na definitivním termínu zahájení cyklistické sezóny, který je již uveden u v kalendáři akcí pro
rok 2018. U akce ukončení sezóny byla volba jednoznačná. Tedy obě akce jsou potvrzeny
takto:
Oficiální zahájení jihočeské cykloturistické
sezóny 2018 – Na kole Jistebnickem
21. 4., Jistebnice
Nadace Jihočeské cyklostezky ve spolupráci se
Spolkem pro sport všeho druhu

Jan Vlášek, T: 723 013 354
nadace@jihoceske-cyklostezky.cz
www.jihoceske-cyklostezky.cz
Oficiální ukončení jihočeské cykloturistické sezóny 2018
aneb Z hor, lesů a strání – Albrechtické cyklování
16. 9., Albrechtice nad Vltavou, náves
Nadace Jihočeské cyklostezky a obec Albrechtice n. Vlt.
J. Vlášek T:723 013 354, nadace@jihoceske-cyklostezky.cz
H.Kripnerová, T: 721 941 229, ou@albrechticenadvltavou.cz
www.jihoceske-cyklostezky.cz. www.albrechticenadvltavou.cz
5)

Různé – veletrhy, Kalendář akcí …

J. Vlášek: byl vydán Kalendář cyklistických akcí 2018, je zde k dispozici, bude spolu s dalšími
materiály distribuován na jednotlivá TIC
NJC se ve spolupráci s JCCR zúčastnila následujících veletrhů v Brně, Vídni, čeká nás 2 x Praha (HW
+ FB), kdy právě ForBikes vnímáme jako klíčový pro téma cykloturistika, ale nejen, postupem času si
tam kraje své stánky rozšířily na celkovou nabídku svého CR s akcentem na téma cykloturistika. Proto
s JCCR spojujeme síly pro celkovou prezentaci na větší ploše
K.Hotový: Pouze informace – NJC si zřídila datovou schránku.
Jednání SR NJC bylo ukončeno v 15:00 hod.,
Příští setkání proběhne dne 10. 4. 2018 od 13:00 hod. v sídle NJC

Zapsal:
Ověřil:
Schválil:

Vladimír Votřel dne: 6. 2. 2018
Jan Vlášek
Karel Hotový

